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 من جديد بأمل" في المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت نتواصل"ل

عبر  يجمعان معاً الفن والطب دولي للموسيقى والفنون دوق دعم مرضى السرطان ومهرجان البستان ال صن
 بيانو "غني لألمل" عرٍض موسيقي على

 
في   (CSF)أقام صندوق دعم مرضى السرطان ،جديد بأمل" من  لنتواصلتحت شعار "  :2022آذار،  2بيروت، 

دولي للموسيقى  بالتعاون مع مهرجان البستان ال،   (AUBMC)المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت
  أحيا   في مركز حليم وعايدة دانيال األكاديمي والعالجي.  أذار  1في    مفتوحًا أمام الجميع  ، حفاًل موسيقياً والفنون 
قدم عرضه الموسيقي على بيانو "غني لألمل"، و   ،الحفل  بيريزوفسكي  بوريس  الشهير  الروسي  البيانو  عازف

 وعزف أجمل األلحان من أجل مرضى السرطان وأمام ضيوف الحفل. 
 

مرضى   صوصاً خ،  ألي مريض   يةالعالجالرحلة  عنصر إضافي في    ،الجمع بين الفن والطبشّكل  لطالما  
من    التعافي  من الدعم  اً جديدًا  الموسيقي لعازف البيانو الروسي الشهير نوع  عرض هذا ال  جسديو السرطان.  

تخفيف من  ال  فل، بهدف الح   هذا  تنظيم  تم  ولقد  المريض.شفاء  ال يتجزأ من رحلة    جزءاً   ، وجعله خالل الموسيقى 
 المرض.   عن أوجاعهم ومعاناتهم مع نتباههمامعاناة مرضى السرطان وصرف 

 

كهدية   المقدم  "غني لألمل"،  بيانو  دعم مرضى    قّيمة ويتواجد  إلى صندوق  أبو سمرا"  "سليم  السيد  قبل  من 
المركز الطبي في  في  مركز حليم وعايدة دانيال األكاديمي والعالجي  المدخل الرئيسي في    السرطان، داخل

التشكيلي "بيلي ذا أرتيست"، الذي منح وقته لتزيين صمم هذا البيانو الرسام  و   الجامعة األميركية في بيروت.
نيويورك مقرًا لها، وتتمحور مهمتها حول   البيانو برسوماته بالتعاون مع مؤسسة "غني لألمل" التي تتخذ من

والمتواجدين إليها  الحاجة  أمس  في  هم  لمن  والفن  الموسيقى  والمدارس.    نشر  الصحية  الرعاية  مرافق  في 
إلى كون   أيضاً ،  ومميزة جداً   بيانو "غني لألمل"، تحفة فنية خاصةوباإلضافة  عدد من  تواقيع    فهو يحمل 

الموسيقى مثل  العالميين  أيقونات  بوتشيلـّي" "  البارزين  و" "و  أندريا  دومينغو"  وبالسيدو  يونس"  كميل  "مونيكا 
 على فرادة هذه القطعة الفنية.  إضافياً  األمر الذي يشكل دليالً زامورا"،  
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فضلو خوري، رئيس الجامعة األميركية في بيروت: "في أصعب األوقات وفي أحلك العصور،    الدكتوروقال  
الذي أقيم برعاية مهرجان البستان  الحفل    ويهدف هذا.  ممكنبأن األمل    لإلنسان اإليمانالموسيقى    منحت

على التأكيد    بوريس برزوفسكي،  األداء الموسيقي المميز لعازف البيانوالدولي للموسيقى والفنون إلى جانب  
  ، سنواصل جهودنا لنحقق السرطان والجامعة األميركية في بيروتمرضى  من خالل صندوق دعم  أنه    من

 لذلك". الذين هم في أمس الحاجة لدينا  اإللهام واألمل والرعاية لمرضى السرطان 
 

الرئيسك  انطالقًا من موقعي"   علي طاهر:  الدكتوربدوره قال   ومدير    واالتصاالت  طويرللت   المشارك    نائب 
، والمؤسس المشارك لصندوق  الجامعة األميركية في بيروتالمركز الطبي في  معهد نايف باسيل للسرطان في  

حياء  مرضى السرطان، إ  صوصاً لجميع المرضى، وخ  تيحالسرطان، أعتقد بقوة أن الموسيقى ست  مرضى  دعم
 ".مواجهة حالتهم الصحية الصعبةمن  تمكنهم  حتىالتواصل مع األجزاء السليمة في داخلهم، 

 

السيدة ه قالت  جابر، رئيسة ومؤسسة صندوق دعمال  ال من جهتها  أبو  "التفاؤل   مرضى  دحداح  السرطان: 
. كنا  لكن معنوياتنا عاليةشهد انخفاضًا،  ت المساعدات والتمويل  . نعم،  اتاإلنجاز لتحقيق    األساس   ماواألمل ه

٪ من هذه الفواتير.  95  تأمينلكننا اآلن بحاجة إلى  ،  ٪ من فواتير المستشفى للمرضى5  أمينتفي السابق نقوم ب 
 ". على الرغم من كل التحديات، نحتفل اليوم بالحياة واألمل مع كل مريض من مرضاناو 
 
 

من جانبه قال الدكتور ريمون صوايا، عميد كلية الطب ونائب الرئيس للشؤون الطبية في الجامعة األميركية  
باقي  ، يتأثر مرضى السرطان في لبنان أكثر من  التي نعيشها  هذه األوقات غير المسبوقة  ظل  في" في بيروت:  

الشرائية    ويشكل.  السكان والقوة  العمل  ذلك  ،  التنقلصعوبات  و انخفاض فرص  التي  واألهم من  الصعوبات 
معاناتهم. لذا فإن الوقوف المسؤولة عن العوامل الرئيسية   جزءًا من  على األدوية الالزمة، يواجهونها للحصول

 وعدم القيام بأي خطوة للحد من ذلك، ليس خيارًا مطروحًا أبدًا". مكتوفي االيدي 
 

األمل جزء  بأن  المانحين والمتبرعين لصندوق دعم مرضى السرطان،وهو من أبو سمرة،  ليمالسيد سأكد  كما
 الروح والعقل.  ة تغذي تعمل على  ال يتجزأ من مكافحة السرطان، والموسيقى
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  "اخترنا :  بالقول  الدولي للموسيقى والفنون اختتمت السيدة لورا الخازن لحود، نائبة رئيس مهرجان البستان  و  
عازف البيانو  نتطلع إلى تحقيق التواصل من جديد مع  ألننا    ،مهرجانللكشعار  "  بأمل    من جديد  لنتواصل" 

األمل   منح المزيد منيسعدنا أن نو السرطان.    مرضى  وبالطبع مع صندوق دعم بوريس برزوفسكي    الشهير 
 ال يستطيع الطب الوصولواآلالم، التي    للعديد من اللبنانيين. في الواقع، يمكن للموسيقى أن تشفي الجروح

 ". الموسيقى هي لغة الحبف ، إليها
 

لمركز الطبي في  معهد نايف باسيل للسرطان في امبادرة خيرية في    ،السرطان  مرضى  صندوق دعمُيعتبر  
الدعم المالي والنفسي لمرضى السرطان    وفيروتتمثل إحدى ركائزه الرئيسية في ت  ،في بيروت  يركيةالجامعة األم

جانب مرضاه،  إلى  الوقوف في  السرطان  مرضى يواصل صندوق دعمو عائالتهم. لو  الذين هم بحاجةالبالغين 
التي  الجهود  وتؤكد هذه  أحدث العالجات المتاحة، على الرغم من األوقات الصعبة التي يواجهها لبنان.  تقديم  و 
رؤية الصندوق بأن يكون المرجع الوطني واإلقليمي لعالج مرضى السرطان ، على  بالحياةتنبض  عيد األمل و تُ 

 ات خدم  2000أكثر من    إجراء  ضافة الىمريض باإل   600حتى اآلن، ساعد الصندوق  و البالغين ودعمهم.  
 استشفائية. 

 

  الرائد   ته ودوره مكان   الحفاظ على على مّر السنوات، في    في بيروت   يركية المركز الطبي في الجامعة األم  نجح
  وفيرهاخدمات الرعاية الصحية وت  وتعزيز  في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يسعى إلى تحسين

  في بيروت  يركيةيسعى المركز الطبي في الجامعة األمو جميع.  الحترام وكرامة  على اال   ات مع الحفاظللمجتمع
الرعاية الصحية ومساعدة المرضى  قطاع ب واإلرتقاء النهوض  إلى ،ثلةباستمرار، من خالل إقامة فعاليات مما

الجيد   العالج  في  حقهم  إلى  الوصول  تمنعهم من  اجتماعية ومالية  تحديات  يواجهون  حياتهمالذين  .  إلنقاذ 
  ، من خالل صندوق دعم مرضى السرطان في في بيروت  يركيةسيواصل المركز الطبي في الجامعة األمو 

 مجتمعاتنا.  قيق سالمةتحالمساهمة في  
 

-انتهى-  
 

، دأب المركز الطبي في الجامعة  1902منذ العام  المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت:  نبذة إلى المحرر حول  
األميركية في بيروت على توفير أعلى معايير الرعاية للمرضى في مختلف أنحاء لبنان والمنطقة. وهو أيضًا المركز الطبي  
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العام   التي أنشئت في  التابع لكلية الطب في الجامعة األميركية في بيروت  ودّربت أجيااًل من طالب الطب    1867التعليمي 
ها منتشرون في المؤسسات الرائدة في كل أنحاء العالم. المركز الطبي في الجامعة األميركية في بيروت هو المؤسسة  وخريجو 

،  (CAP)، و(Magnet)، و(JCI)هي  الطبية الوحيدة في الشرق األوسط التي حازت على خمس شهادات اعتماد دولية و 
كز أعلى معايير الرعاية الصحية المتمحورة حول المريض مما يشّكل دلياًل على اعتماد المر   (JACIE)و  (ACGME-I)و

والتمريض وعلم األمراض والخدمات المخبرية والتعليم الطبي والدراسات العليا. وقد خرجت كلية الطب أكثر من أربعة آالف  
لمركز الطبي احتياجات  طالب وطبيب. وتقدم مدرسة رفيق الحريري للتمريض تعليمًا متميزًا للعاملين في مجال التمريض، ويلبي ا

 ألف مريض سنويًا.  360الرعاية الصحية ألكثر من 
 أو االتصال على األرقام التالية:   www.aubmc.orgللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة موقع:  

 الجامعة األميركية في بيروت: اإلعالم والعالقات العامة في مكتب 
 2676- 4898تحويلة:  00961 350000هاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb بريد إلكتروني:
 

   شركة ميماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 papou.rmeily@ogilvy.comبريد إلكتروني:  - 513تحويلة:  009611486065هاتف:  -بابو الرميلي 
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